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Sammanfattning 

Socialt stöd är viktigt för vuxnas välmående, livskvalitet samt självkänsla. Sjuksköterskan ska 

tillgodose patientens omvårdnadsbehov, kunskap om socialt stöd till ungdomar med kroniska 

sjukdomar är därför viktigt. Syftet var att undersöka vem eller vilka som ger socialt stöd till 

ungdomar med kroniska sjukdomar samt vad det sociala stödet leder till. Studien hade en 

deskriptiv design. Litteratursökning genomfördes i databasen Medline via Cinahl och 

resulterade i tolv artiklar. Resultatet visade att ungdomar med kronisk sjukdom fick stöd från 

familj, vänner, sjukvårdspersonal samt via teknologi, skola och husdjur. Det sociala stödet 

ledde till trygghet, livskvalitet, KASAM och oberoende. Tryggheten innebar att någon fanns 

där för dem, livskvalitet att få vara som alla andra. KASAM handlade om att få hjälp att 

hantera tillvaron utifrån egna resurser och oberoendet om att klara sig själv. 

Socialt stöd till ungdomar med kroniska sjukdomar är viktigt, sjuksköterskan bör känna till att 

ungdomar behöver stöd från olika grupper och vad det leder till. Ytterligare forskning som 

belyser sjuksköterskans uppfattning om sin roll när det gäller stöd till ungdomar skulle vara 

av intresse. 
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Abstract 

Social support is important for adults well-being, quality of life and self-esteem. The nurse 

should respond to the patient's care needs, knowledge of social support for young people with 

chronic diseases is therefore important. The purpose was to investigate who or which ones 

provide social support for young people with chronic diseases and what social support 

contributes to. A descriptive design where used. The literature search in the database Medline 

via Cinahl resulted in twelve articles. The results showed that young people with chronic 

diseases received support from family, friends, healthcare professionals, through technology, 

school and pets. Social support led to protection, quality of life, Sense of Coherence (SOC) 

and independence. Protection meant someone was there for them and quality of life to be like 

everyone else. SOC meant to get help to deal with life of their own resources and 

independence to fend for themselves. Social support for young people with chronic diseases is 

important. The nurse should know that young people need support from different groups and 

what it leads to. Further research about nurse's perceptions of their role with regard to support 

for young people would be of interest. 
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1. Introduktion  

1.1 Socialt stöd 

Sidney Cobb (1976) definierar socialt stöd som att personen upplever sig omhändertagen, 

älskad, uppskattad och tillhörande ett nätverk där man upplever ömsesidighet. Enligt Cobb 

finns evidens för att stödjande samspel fungerar skyddande och förebyggande mot 

hälsoproblem och stress. Socialt stöd kan skydda människor i kris från många patologiska 

åkommor; allt från låg födelsevikt till död. Dessutom kan socialt stöd reducera behovet av 

läkemedel, påskynda återhämtning samt underlätta att medicinsk behandling fullföljs (Cobb, 

1976). Enligt Cohen och Wills (1985) fungerar socialt stöd som en buffert då stödet en 

människa behöver kan relateras till hennes inre resurser i den aktuella situationen. Cohen har 

beskrivit fyra typer av socialt stöd som fungerar som stressbuffert; emotionellt stöd, 

informations stöd, social gemenskap och praktiskt stöd. Emotionellt stöd innebär att 

människan känner sig uppskattad och värdefull, informationsstöd beskrivs som hjälp till att 

förstå och hantera problem och svåra situationer. Social gemenskap innebär att tillbringa tid 

med andra på fritiden och få återhämtning och praktiskt stöd fås genom materiella resurser, 

pengar och service. Behovet av stöd kan även relateras till hur väl människan är integrerad i 

ett socialt nätverk. Sociala nätverk ger människan en grund att stå på och kan kopplas till ett 

generellt välmående då det ger en känsla av förutsägbarhet och stabilitet i tillvaron samt 

egenvärde (Cohen & Wills1985). 

 

1.2 Vuxnas behov av socialt stöd 
Då tidigare studier visat att 50 % av vuxna cancerpatienter upplever ensamhet valde Yildirim 

och Kocabiyik (2009) att studera sambandet mellan socialt stöd från familjen och upplevd 

ensamhet hos patienter med cancer. Enligt denna studie reducerades känslan av ensamhet 

genom adekvat socialt stöd, framför allt om det kom från familjemedlemmar. Patienter som 

var gifta eller hade en partner upplevde inte ensamhet i lika hög grad som de utan en partner. 

Enligt Hupcey (2001) var kvaliteten på socialt stöd för svårt sjuka patienter viktigare än 

kvantiteten. I den mest kritiska sjukdomsfasen var det tillräckligt att en närstående person 

fanns hos den sjuke. Senare när tillståndet stabiliserats kunde det vara positivt med stöd från 

flera familjemedlemmar. I studien framkom även att det fanns skillnader i anhörigas sätt att ge 

socialt stöd och hur det upplevdes för den sjuke. Om den anhörige exempelvis var upprörd, 

inte ville prata om situationens allvar eller inte lyssnade upplevde patienten inget eller sämre 

stöd. De patienter som inte upplevde att de hade något socialt stöd var dessutom mera 
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negativa till vård och behandling totalt sett. I en studie av Del Barrio et al (2004) beskrevs 

också att familjemedlemmarna var viktigare än vänner för patienter som vårdades på en 

intensivvårdsavdelning. Patienterna uppgav att de sökte stöd i den närmaste omgivningen 

och/eller i sin religiösa tro. Endast en patient i studien uppgav att vänner var viktigare. 

 

1.3 Betydelsen av socialt stöd för vuxna med kroniska sjukdomar 

Enligt Dirksen (2000) fanns ett starkt samband mellan socialt stöd och upplevelsen av 

situationens hanterbarhet. Socialt stöd tillsammans med hanterbarhet var viktiga för att 

behålla självkänslan. Självkänslan i sin tur var tillsamman med socialt stöd och hanterbarhet 

viktiga för välbefinnandet. Hamilton och Sandelowski (2004) beskrev i sin studie olika sorters 

stöd från anhöriga. Det emotionella stödet var tillgängligt för de flesta och innefattade närvaro 

av andra, uppmuntrande ord, aktiviteter, känslan av att vara omhändertagen och att någon 

vakade över en. Att få stöd av till exempel barn och barnbarn kunde distrahera patienten som 

då kunde tänka på något annat än sin sjukdom. Omhändertagandet kunde innebära att 

anhöriga begränsade antalet besök, avböjde störande besök samt tog emot telefonsamtal 

(Hamilton & Sandelowski 2004). Schmid-Buchi et al (2013) beskrev att patienterna upplevde 

starkt socialt stöd samt en ömsesidighet i sina relationer men även att det fanns konflikter. Det 

sociala stödet kunde vara att patienten hade någon vid sin sida eller kunde be om stöd när 

behov fanns. Konflikterna beskrevs som att inte kunna lita på att få stöd när det behövdes eller 

att behovet av stöd inte uppmärksammades om inte patienten själv bad om det. Enligt 

Sammarco och Koncecn (2008) spelade socialt stöd och ovisshet en väsentlig roll för hur 

kvinnor med bröstcancer upplevde sin livskvalitet. Det fanns ett signifikant positivt samband 

mellan livskvalitet och socialt stöd samt ett signifikant negativt samband mellan ovisshet och 

livskvalitet. 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

1.4.1Ungdomar 

The United Nations Children’s Fund (UNICEF) definierar barn som människor upp till 18 år. 

Förenta Nationerna (FN) definierar ungdomar som barn och unga mellan 10-19 år och med 

unga människor avses de mellan 15-24 år (UNICEF samt FN återfinns båda under FN i 

referenslistan). FN påpekar dock att då det inte finns någon tydlig gräns använd vanligtvis 

begreppet unga människor (1985). En avdelning inom FN: United Nations Educational, 

Scientific and Culture Organization (UNESCO) beskriver unga människor som en heterogen 
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grupp som ständigt utvecklas och att erfarenheterna av att vara ung skiljer sig mellan olika 

regioner och länder. I denna studie används begreppet ungdomar för åldrarna 9-24 år.  

1.4.2 Familj 

Statistiska centralbyrån (SCB 1999) definierar familj som en grupp om högst två generationer 

bestående av föräldrar/ förälder och hemmaboende barn. I denna studie används begreppet 

familj i betydelsen föräldrar och syskon samt andra nära släktingar. 

1.4.3 Sjukvårdpersonal 

Lagen om yrkesverksamma på hälso-och sjukvårdens område (LYHS 1998:531) definierar 

hälso- och sjukvårdpersonal som den som har legitimation för yrket. Personal som är verksam 

vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter 

samt den som biträder en legitimerad yrkesutövare vid hälso- och sjukvård räknas också in i 

kategorin. Då begreppet sjukvårdpersonal används i denna studie avses ovanstående definition 

i sin helhet utan närmare precisering. Dock används kategorierna läkare respektive 

sjuksköterska då de i artiklarna som använts har nämnts specifikt. 

1.4.4 Kroniska sjukdomar 

Kroniska sjukdomar utvecklas under lång tid, långsamt förlopp och är varaktig (Strauss et al 

1984). En kronisk sjukdom påverkar människans hela situation. Författarna till denna studie 

innefattar i begreppet kroniska sjukdomar cancer, diabetes, astma och allergi, reumatiod 

arthrit, epilepsi, scolios, ryggmärgsbråck samt cystisk fibros. 

1.4.5 Trygghet 

Segesten (1994) beskriver att känslan av trygghet är mycket central och något som alla strävar 

efter. Den inre tryggheten kan beskrivas som exempelvis tillit, balans, värme, glädje, ro, 

lycka, lugn och själsfrid. Den kan kopplas till gemenskap och tillhörighet, att kunna känna 

svaghet, lita på sig själv och att veta vad man vill. Yttre trygghet är kopplad till det liv man 

lever och en interaktion med omvärlden, att inte vara utsatt för fara eller hot. Den kan kopplas 

till materiella saker, miljö, relationer, kunskap och kontroll (Segesten 1994). Tamm (1991) 

beskriver trygghet utifrån Maslow’s behovstrappa där tryggheten är placerad på andra steget. 

Den kommer efter fysiologiska behov och är av grundläggande betydelse. Tryggheten är 

förankrad i nära relationer med familj och vänner (Tamm 1991). Enligt Blomqvist (1998) är 

tryggheten en gemensam nämnare för god vård och ger utrymme för glädje medan frånvaro 

av trygghet ger upphov till lidande. 
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1.4.6 KASAM  

Påfrestningar i tillvaron hanteras på olika sätt, vissa klarar av dem bättre än andra. Enligt 

Aaron Antonovsky (2009) beror detta på i vilken utsträckning människan upplever tillvaron 

meningsfull, hanterbar och begriplig, vilket sammanfattas i begreppet KASAM – känsla av 

sammanhang. Meningsfullhet innebär enligt Antonovsky i vilken utsträckning livet har en 

känslomässig innebörd, att en del av de krav eller problem människan ställs inför är värda att 

investera energi i. Begriplighet innebär att inre och yttre stimuli upplevs som förnuftsmässiga 

och går att förklara och hanterbarhet i vilken grad människan upplever att det finns resurser 

till förfogande. Dessa resurser kan enligt Antonovsky vara till exempel familj och nära vänner 

eller egenkontroll och hjälper till att möta de krav som ställs. Hög begriplighet innebär att 

människan förväntar sig att stimuli är förutsägbara eller kan ordnas och förklaras om de är 

oförväntade. Hanterbarheten är hög då människan inte känner sig som ett offer för 

omständigheter eller att livet är orättvist. Meningsfullheten är en motivationskomponent, i 

vilken utsträckning livet har en känslomässig innebörd och att åtminstone en del av 

problemen eller kraven är värda att lägga energi på (Antonovsky 2009). 

1.4.7 Livskvalitet 

Livskvalitet definieras av WHO (1995) som människans uppfattning om sin ställning i livet, i 

ett sammanhang av kultur och värderingar i vilket hon lever och i förhållande till mål, 

förväntningar, normer och intressen. Det är ett vidsträckt begrepp som påverkas av 

människans fysiska hälsa, psykiska tillstånd, oberoende, gemenskap, personliga tro och 

förhållande till omgivningen. Naess et al (2001) betecknar livskvalitet som psykiskt 

välbefinnande och kopplar den till människans inre upplevelser. Med psykiskt välbefinnande 

avses människans subjektiva upplevelser av livssituationen. Att känna glädje och kärlek, 

självrespekt och tillfredsställelse med sitt liv är tecken på psykiskt välbefinnande. Livskvalitet 

kopplas inte till något människan har, exempelvis inkomst eller familj, eller till något 

människan gör. Dessa förhållanden är viktiga enbart genom betydelsen de får för människans 

upplevelse (Naess et al 2001). 

1.4.8 Oberoende 

Oberoende definieras som att ha tillräckliga resurser för att utföra vardagliga aktiviteter. Det 

kan även inkludera fysiskt oberoende och i ett vidare begrepp kognitiva färdigheter i 

förhållande till praktiska färdigheter och aspekter i omgivningen (Christiansen et al 2004). 

1.4.9 Sjuksköterskans roll 

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska riktlinjer är sjuksköterskans roll att främja 

hälsa och att lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening 2005). Hälsa är ett tillstånd av 



5 
 

fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom 

(WHO 1948). Att ge människor vård är sjuksköterskans primära ansvar samt att utarbeta och 

tillämpa godtagbara riktlinjer inom omvårdnad (Socialstyrelsen 2005) Sjuksköterskans 

uppgift är att tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov. Det gäller såväl 

psykiska, fysiska, sociala, kulturella samt andliga behov. Sjuksköterskan ska reflektera och 

medverka till att utveckla en god vårdmiljö och även ha förmåga att kommunicera med 

patienten och dennes närstående på ett respektfullt, empatiskt och lyhört sätt (Socialstyrelsen 

2005). Barnsjuksköterskan skall ge barn en trygg och säker vård och ha fördjupade kunskaper 

om omvårdnad vid akut och kronisk sjukdom (Svensk Sjuksköterskeförening 2007). För att 

kunna skapa en relation där barnet känner tillit, förtroende samt delaktighet behövs kunskaper 

om barns fysiska, psykiska, sociala, kulturella samt existentiella behov och utveckling. 

Barnsjuksköterskan skall möjliggöra att närstående kan erbjudas plats på eller i närheten av 

sjukhuset. Miljön på vårdavdelningen skall anpassas utifrån barnets ålder samt tillgodose 

barnets behov av psykisk och fysisk integritet (Svensk Sjuksköterskeförening 2007).  

Virginia Henderson (1991) beskriver i sin behovsteori vad hon menar är nödvändigt för hälsa, 

tillfrisknande och en fridfull död. I sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår att hjälpa individen 

att tillfredsställa dessa behov. De ska utföras på ett sådant sätt att individen så snart som 

möjligt kan återfå sitt oberoende. Sjuksköterskan ska tolka och försöka förstå patientens 

kroppsliga och grundläggande behov genom sin inlevelseförmåga, att aktivt lyssna, samt 

noggrant observera patienten. Sjuksköterskan ska även vara medveten om sin begränsade 

förmåga att förstå en annan människas behov. Åtgärderna ska anpassas till patientens 

tillstånd, önskemål och andra faktorer som anses aktuella. Henderson beskriver vidare att 

människan har grundläggande behov som kärlek, erkännande, känslan av att vara till nytta och 

av ömsesidig samhörighet. Människan påverkas alltid av sin sociala och kulturella ställning 

där rollen i familjen och relationer till vänner räknas in. Utifrån detta behöver människan 

förströelse, meningsfull sysselsättning samt social kontakt. (Henderson 1991).  

Henderson och Nite (1978) beskriver även att människan har behov av kontakt med sina 

närstående i gränssituationer som lidande, död, ångest inför en sjukdomsdebut eller ett 

långvarigt lidande. Förlust i kontakt med närstående under sjukdomsperioden ökar den sjukes 

lidande. En av sjuksköterskans uppgifter blir då att medverka till att patienten upprätthåller 

kontakten med närstående vilket även innebär att närstående ska få stöd i kontakten med 

patienten. Henderson ser sjuksköterskan som en tolk mellan patient och närstående 

(Henderson & Nite 1978). 
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1.5 Problemformulering 

Tidigare studier har visat att socialt stöd är viktigt för vuxna människors välmående samt 

förmåga att hantera situationen. Livskvalitet samt självkänsla påverkas också av närvaro av 

socialt stöd, vuxna uppger framför allt familjemedlemmar som viktiga källor till socialt stöd. 

Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor har sjuksköterskan till uppgift att 

tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen 2005).   

Virginia Henderson (1991) beskriver människans grundläggande behov som ”mat, husrum 

och kläder, av kärlek och uppmuntran samt av att känna sig nyttig och att känna ömsesidigt 

beroende i sociala sammanhang” (Henderson 1991 s.13). Ungdomars uppfattning om vad 

socialt stöd ska bestå av kanske inte överensstämmer med vuxnas. För att kunna erbjuda 

ungdomar vård utifrån deras perspektiv och situation är denna kunskap av vikt. Författarna 

vill därför undersöka vem eller vilka som ger socialt stöd till ungdomar med kroniska 

sjukdomar samt vad det sociala stödet leder till. 

 

1.6 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vem eller vilka som ger socialt stöd till ungdomar 

med kroniska sjukdomar samt vad det sociala stödet leder till. 

 

1.7 Frågeställningar 

1. Vem eller vilka ger socialt stöd till ungdomar med kroniska sjukdomar och vad leder stödet 

till? 

2. Vilken kvalitet har valda artiklar med avseende på den metodologiska aspekten urval? 

2. Metod 

2.1 Design  

Denna studie är en litteraturstudie med beskrivande design där resultatet baseras på 

vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström 2008). Syftet med en litteraturstudie är att 

sammanfatta och kritiskt granska sedan tidigare dokumenterad kunskap (Polit & Beck 2008). 

2.2 Databaser 
Artiklar söktes i Medline via databasen Cinahl i mars 2013. Författarna ansåg att sökningarna 

i Cinahl gav ett tillräckligt stort urval och har därför medvetet avstått från att använda andra 

databaser.  
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2.3 Sökord och sökstrategier 

I denna studie har följande sökord använts; nursing, nursing care, social support, young 

adults, young people, adolescents. Dessa sökord användes i olika kombinationer för att få ett 

så komplett urval som möjligt. Sökorden nursing, nursing care, young adults och social 

support rekommenderades av databasen Cinahl. Sökorden young people och adolescents 

valdes av författarna till studien då young adults gav ett för litet utfall. Kombinationen nursing 

AND young people gav 323 träffar, social support AND adolescents gav 476 träffar och 

nursing AND adolescents gav 478 träffar. Samtliga titlar granskades, och då titlarna verkade 

relevanta för studiens syfte och frågeställningar lästes abstracten till dessa(För information om 

sökningar samt kombinationer av sökord som användes se tabell 1). 

2.4 Urvalskriterier  

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle finnas som linked-full text, vara skrivna på 

svenska eller engelska, vara peer reviewed samt publicerade mellan år 2000-2013. Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades i studien. Artiklar som var litteraturstudier 

eller där syftet inte svarade på frågeställningen exkluderades. Ett första urval gjordes utifrån 

titlar som verkade relevanta för studien, abstracten till dessa artiklar lästes igenom och gav då 

ett utfall av 43 artiklar. Vid den första genomgången visade det sig att fyra artiklar var 

reviewer och fem artiklar beskrev redan utförda studier. Dessa exkluderades och 34 artiklar 

återstod. När båda författarna läst igenom alla artiklar avseende abstract och resultat gjordes 

ett nytt urval som resulterade i 13 artiklar. Ytterligare en artikel exkluderades därefter då den 

var en sammanfattning av två tidigare studier. Det slutliga urvalet bestod därefter av 12 

artiklar. 

Tabell 1.  

Utfall av sökning 

Databas Söktermer Antal 

träffar  

Första urval (exkl 

dubletter) 

Andra 

urval 

Cinahl Nursing AND young adults 102 3 0 

Cinahl Nursing AND young people 323 0 0 

Cinahl Nursing AND adolescents 478 2 0 

Cinahl Nursing care AND young people 185 5 0 

Cinahl Nursing care AND young adults 58 1 0 

Cinahl Nursing care AND adolescents 239 0 0 

Cinahl Social support AND young adults 154 2 2 
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Cinahl Social support AND young people 219 7 1 

Cinahl Social support AND adolescents 476 14 7 

Cinahl Nursing AND social support AND 

young adults 

8 0 0 

Cinahl Nursing AND social support AND 

young people 

16 1 0 

Cinahl Nursing AND social support AND 

adolescents 

35 3 2 

Cinahl Nursing care AND social support  

AND young people 

13 2 0 

Cinahl Nursing care AND social support 

AND adolescents 

19 3 0 

Cinahl Nursing care AND social support 

AND young adults 

151 0 0 

 

2.5 Dataanalys 
Artiklarna skrevs ut och delades upp mellan författarna som läste igenom abstract och resultat 

enskilt. Artiklarna bearbetades utifrån studiens syfte och frågeställningar och resultatet 

granskades för att identifiera mönster och återkommande teman (Forsberg & Wengström 

2008). Alla artiklar genomgick denna procedur enskilt av författarna. Kategorier som 

identifierades markerades av båda författarna och sammanställdes därefter. Dessa 

sammanställningar jämfördes och utifrån detta utformades ett preliminärt resultat. Fyra 

kategorier som gav socialt stöd kunde identifieras däremot fanns svårigheter att kategorisera 

vad stödet ledde till. Den sammanställda texten och artiklarna bearbetades återigen upprepade 

gånger gemensamt av författarna. Vad det sociala stödet ledde till kunde därefter 

sammanföras till fyra kategorier vilket innebar att resultatet fick en röd tråd. Den 

metodologiska aspekten urval granskades utifrån checklistorna för kritisk granskning av urval 

i kvalitativa och kvantitativa studier (Polit & Beck 2008). En sammanfattning av artiklarna 

presenteras i tabell 3. 

3. Forskningsetiska överväganden 

Vid systematiska litteraturstudier bör etiska överväganden göras avseende urval och 

presentation av resultatet (Forsberg & Wengström 2008). Artiklar som har fått etiskt 

godkännande alternativt har egna etiska överväganden ingår i denna litteraturstudie. Alla 
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artiklar som ingår kommer att redovisas och alla resultat kommer att presenteras oavsett om 

de stöder eller inte stöder författarnas åsikter. 

4. Resultat 
Resultatet från artiklarna presenteras i löpande text samt i tabeller avseende artiklarnas syfte 

och resultat (tabell 2) och metod och kvalitetsgranskning (tabell 3). 

4.1 Socialt stöd till ungdomar med kroniska sjukdomar  
Ungdomar med kroniska sjukdomar fick socialt stöd av familj, vänner, sjukvårdspersonal och 

övriga. 

4.1.1 Familj  

Familjen gav stöd till ungdomar (Kyngäs 2000, Kyngäs et al 2001, Gauvin et al 2002, 

Woodgate 2006, Antle et al 2009, Iles & Lowton 2010, Stewart et al 2012). De gav en positiv 

självbild, bra livskvalitet, var uppmärksamma på ungdomarnas mående (Antle et al 2009), 

fanns där för dem (Iles & Lowton 2010) samt höll handen under smärtsamma procedurer 

(Woodgate 2006). De gav stöd vid nedstämdhet och sjukdom (Abramowitz et al 2009), stöd 

till oberoende (Stewart et al 2012) och praktiskt stöd i dagliga livet (Antle et al 2009). 

Familjen gav ekonomiskt stöd, kontaktade sjukvården och ordnade recept (Iles & Lowton 

2010), påminde om sjukhusbesök och skjutsade till sjukhuset (Abramowitz et al 2009). De 

utbildade och informerade skolpersonal och den närmaste omgivningen om sjukdomen 

(Stewart et al 2012) och gav stöd genom att diskutera sjukdom och behandling med 

ungdomarna (Kyngäs et al 2001). Familjens stöd gav bättre följsamhet till 

behandlingsföreskrifter vid kroniska sjukdomar (Kyngäs & Rissanen 2001). Mamma var det 

viktigaste stödet enligt ungdomarna då hon stannade på sjukhuset, såg till att ungdomarna 

hade det bra samt hade kunskap om behandlingen (Ritchie 2001, Iles & Lowton 2010). 

4.1.2 Vänner  

Vänner gav stöd (Ritchie 2001, Haluska et al 2002, Kyngäs 2004, Woodgate 2006, 

Abramowitz et al 2009, Antle et al 2009, Stewart et al 2012). De lyssnade (Ritchie 2001, 

Kyngäs 2004), fanns där (Woodgate 2006) och delade erfarenheter (Kyngäs 2004, Woodgate 

2006, Stewart et al 2012).  

4.1.3 Sjukvårdspersonal 

Sjukvårdspersonal gav stöd till ungdomar (Kyngäs 2000, Kyngäs et al 2001, Kyngäs & 

Rissanen 2001, Woodgate 2006) och var en del av det stödjande nätverket (Kyngäs 2004). 

Sjuksköterskan kunde hålla ungdomarnas hand under smärtsamma procedurer och personalen 

kunde vara hos ungdomarna på sjukhuset när familjen inte kunde stanna (Woodgate 2006).   
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4.1.4 Övriga 

Skolan gav stöd till ungdomar genom lärare och klasskamrater. De fick även stöd av husdjur 

(Kyngäs 2004). Stöd via teknologi innefattade internet (Kyngäs et al 2001, Kyngäs 2004), 

telefon, TV och video (Kyngäs 2004) samt tidningar, böcker och broschyrer (Kyngäs et al 

2001). 

4.2 Vad socialt stöd till ungdomar leder till 
Det sociala stödet till ungdomar med kroniska sjukdomar ledde till trygghet, livskvalitet, 

KASAM och oberoende. 

4.2.1Familj 

4.2.1.1 Trygghet 

Ungdomarna upplevde att familjen alltid fanns där för dem (Kyngäs et al 2001, Haluska et al 

2002, Woodgate 2006, Iles & Lowton 2010), höll dem i handen vid smärtsamma procedurer 

samt när de upplevde fysisk och psykisk stress (Woodgate 2006). Familjen gav ungdomarna 

stöd och uppmuntran (Gauvin et al 2002, Haluska et al 2002, Abramowitz et al 2009, Stewart 

et al 2012), gav styrka att fortsätta kämpa mot sjukdomen (Woodgate 2006) och för att 

upprätthålla hälsan (Stewart et al 2012).  

Ungdomarna upplevde att de kunde dela allt med familjen (Kyngäs 2004, Iles & Lowton 

2010) som gav stöd i det vardagliga livet med rena kläder och hygien (Antle et al 2009), 

ekonomiskt (Kyngäs 2004, Iles & Lowton 2010) samt kunskap om sjukdom och behandling 

(Kyngäs et al 2001, Ritchie 2001, Abramowitz et al 2009, Iles & Lowton 2010). Många 

ungdomar upplevde att mamman var den som gav dem mest stöd då hon var den som 

stannade med dem på sjukhuset, uppmuntrade dem samt såg till att de hade det bra (Ritchie 

2001, Antle et al 2009). Då familjen intresserade sig mer för hur ungdomarna skötte 

sjukdomen och inte stöttade dem som individer upplevde ungdomarna otrygghet (Kyngäs 

2004).  

4.2.1.2Livskvalitet 

Ungdomarna upplevde det viktigt att känna sig och bli behandlade som alla andra (Ritchie 

2001, Woodgate 2006, Antle et al 2009), få tillräckligt stora utmaningar (Antle et al 2009) 

samt att tillbringa tid tillsamman med familjen, gå på bio eller gå ut och äta (Woodgate 2006). 

Stöd från familjen skyddade ungdomarna från att utveckla depressiva symtom (Abramowitz et 

al 2009). Då ungdomarna upplevde att föräldrarna inkräktade på deras privatliv upplevde de 

ett sämre välbefinnande och önskade att familjen varit mer lyhörd för deras behov (Gauvin et 



11 
 

al 2002). Ungdomarna upplevde också att det var jobbigt att prata med sjukvårdspersonal om 

vissa problem med föräldrarna närvarande (Iles & Lowton 2010).  

4.2.1.3 KASAM 

Föräldrarna var intresserade av ungdomarna som individer och deras liv. De brydde sig om 

dem och stöttade dem utifrån deras egna resurser till att ta hand om sig själva och sjukdomen 

(Kyngäs & Rissanen 2001, Kyngäs 2004). Att diskutera sjukdom och behandling hjälpte 

ungdomarna att hantera livet och vardagen (Kyngäs et al 2001, Ritchie 2001, Kyngäs 2004, 

Woodgate 2006). Familjen uppmuntrade dem att upprätthålla sitt vanliga liv som inte bara 

kretsade kring sjukdom och behandling och gav stöd så de kunde fortsätta hålla kontakt med 

sina vänner. Det upplevdes som mycket viktigt för ungdomarna att bli behandlade som alla 

andra och inte bara som den sjuke patienten (Woodgate 2006).  

4.2.1.4 Oberoende 

Föräldrarna utbildade och informerade omgivningen om sjukdomen så att ungdomarna kunde 

få stöd av andra (Stewart et al 2012). De stöttade ungdomarna att successivt ta ansvar för sin 

sjukdom (Kyngäs & Rissanen 2001, Kyngäs 2004) och medicinering. Föräldrar hade ibland 

svårt att släppa taget och inse att ungdomarna var på väg att bli vuxna vilket innebar 

konflikter för ungdomarna (Iles & Lowton 2010). 

4.2.2 Vänner 

4.2.2.1 Trygghet  

Ungdomarna upplevde tillit till att vännerna gav dem stöd och fanns där för dem (Gauvin et al 

2002, Haluska et al 2002, Kyngäs 2004, Woodgate 2006, Abramowitz et al 2009). De höll 

deras hand, om än symboliskt, och fick dem att känna sig mindre ensamma. En speciellt nära 

vän var viktigare än många vänner (Woodgate 2006, Antle et al 2009). Att ha vänner med 

samma sjukdom gav trygghet då ungdomarna kände att de alltid kunde få stöd och den 

information de behövde (Kyngäs et al 2001, Kyngäs 2004, Stewart et al 2012). 

4.2.2.2 Livskvalitet 

Det var viktigt för ungdomarna att känna sig som och bli behandlade som alla andra (Kyngäs 

2000, Ritchie 2001, Kyngäs 2004, Woodgate 2006, Antle et al 2009, Stewart et al 2012) och 

de ville leva som andra som var friska (Stewart et al 2012). Att ha en pojk- eller flickvän 

upplevdes som viktigt då de därigenom var accepterade av det motsatta könet och med 

sjukdomen (Kyngäs 2004). Ungdomarna skiljde på vänner som de träffat under 

sjukdomstiden och de som fanns kvar sedan tidigare men också på friska och sjuka vänner 
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(Kyngäs et al 2001, Ritchie 2001, Kyngäs 2004, Woodgate 2006, Abramowitz 2009, Antle et 

al 2009, Stewart et al 2012).  

4.2.2.3 KASAM 

Vänner, både friska och sjuka, stöttade ungdomarna och fanns där för att dela erfarenheter av 

både sjukdomen och livet (Kyngäs 2004, Woodgate 2006). De fick ungdomarna att känna att 

de hade ett liv genom att underlätta kontakt med skola och andra vänner (Woodgate 2006). 

Det var viktigt att vara jämnårig med sjuka vänner då det var enklare att förstå vad som kunde 

relateras till åldern och vad som kunde relateras till sjukdomen (Kyngäs 2004). Även med 

friska vänner delades allt men oftast annat än sjukdomen (Kyngäs 2004, Ritchie 2001) att de 

lyssnade och engagerade sig upplevdes som mycket positivt (Ritchie 2001). 

4.2.2.4 Oberoende  

Stöd ifrån vänner gav oberoende från föräldrarnas stöd, att kunna klara sig själva (Stewart et 

al 2012). Kontakt med likasinnade upplevdes som viktigt för att dela erfarenheter av 

sjukdomen (Kyngäs et al 2001, Stewart et al 2012) som i sin tur gav stöd till oberoende och 

ökade ungdomarnas sociala nätverk (Stewart et al 2012).  

4.2.3 Sjukvårdspersonal 

4.2.3.1 Trygghet 

Sjukvårdpersonalen var viktiga, de upplevdes ibland som en andra familj. De kunde ersätta 

familjen vid sjukhusvistelser om den inte kunde vara där samt hålla ungdomarnas hand vid 

smärtsamma procedurer (Woodgate 2006). Ungdomarna kände tillit till personalen, att de 

fanns där om de behövde dem (Kyngäs et al 2001, Woodgate 2006) och att de såg till att de 

hade det bra (Kyngäs et al 2001). Att ha en egen sjuksköterska och läkare var viktigt och en 

varaktig relation med dem upplevdes som ett mycket viktigt stöd (Kyngäs et al 2001). 

Personalens kunskap om sjukdom och behandling uppskattades (Kyngäs 2004, Kyngäs et al 

2001, Woodgate 2006), ungdomarna var trygga i att de fick den behandling sjukdomen krävde 

(Kyngäs et al 2001). Dock upplevde ungdomarna att personalen ville diskutera enbart 

sjukdom och behandling och då ur ett positivt perspektiv. Känslor som nedstämdhet och sorg 

ignorerades (Kyngäs 2004). 

4.2.3.2 Livskvalitet 

Ungdomarna ville bli sedda som individer, inte som patienter eller som sjukdomen (Kyngäs 

2000, Kyngäs & Rissanen 2001, Woodgate 2006).  
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4.2.3.3 KASAM 

Sjukvårdpersonalen förstod ungdomarnas livssituation och deras känslor (Kyngäs 2004, 

Woodgate 2006), de försökte ta hänsyn till livssituationen vid planering av behandling 

(Kyngäs 2000, Woodgate 2006). Målet var att möta ungdomarnas behov, att uppmuntra dem 

att uttrycka både negativa och positiva känslor (Kyngäs 2004), att ha en positiv attityd och att 

fortsätta leva, särskilt under svåra perioder i sjukdomen när ungdomarna ville ge upp 

(Woodgate 2006). Personalen diskuterade sjukdom, behandling och vilken potential 

ungdomarna hade avseende ork och viljestyrka för att hantera sjukdomen och sitt vardagliga 

liv.  

Att personalen inte var så familjär upplevdes som positivt då ungdomarna hade lättare för att 

prata med dem då (Kyngäs et al 2001). Läkare och sjuksköterskor var intresserade av dem 

som individer och inte bara deras sjukdom (Kyngäs & Rissanen 2001, Kyngäs 2000, 

Woodgate 2006). Sjuksköterskorna uppmuntrade ungdomarna att ta hand om sig själva 

(Kyngäs 2000) vilket stöttade och motiverade dem att ta hand om sig på bästa sätt relaterat till 

sjukdomen (Kyngäs 2000, Kyngäs 2004).  

4.2.3.4 Oberoende 

Sjuksköterskor och läkare uppmuntrade och motiverade ungdomarna till att ta hand om sig 

själva på bästa sätt relaterat till sjukdomen. (Kyngäs 2000, Kyngäs & Rissanen 2001, Kyngäs 

2004). Det var viktigt att anpassa behandlingen till individens behov (Kyngäs & Rissanen 

2001, Woodgate 2006). 

4.2.4  Övriga 

De flesta lärare kände till ungdomarnas sjukdom men behandlade dem ändå som alla andra. 

Vissa klasskamrater accepterade dem som de var och uppmuntrade dem att följa sina 

behandlingsinstruktioner (Kyngäs 2004). Andra försökte övertala ungdomarna att göra saker 

som inte var att rekommendera relaterat till sjukdomen (Stewart et al 2012), ytterligare andra 

tyckte synd om dem (Kyngäs 2004). Internet och SMS gav möjlighet till viss anonymitet 

vilket gjorde det enklare att dela känslor (Kyngäs 2004). Internet gav också möjlighet att få 

mer kunskap om sjukdom och behandling vilket gav stöd i vardagen (Kyngäs 2004, Kyngäs et 

al 2001). Kunskap om sjukdom och behandling stärkte självförtroendet, positiv information 

gav positiva tankar och ökade tron på behandlingen. Information underlättade för ungdomarna 

att hantera sjukdomen (Kyngäs et al 2001). TV och video gav ungdomarna möjlighet att dela 

sina känslor via envägskommunikation. Ungdomarna upplevde att de kunde tala med sina 

husdjur om allt och att de förstod deras känslor (Kyngäs 2004). 
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4.3 Artiklarnas kvalitet med avseende på urval 

Kvaliten på artiklarna med avseende på urval presenteras kortfattat i löpande text, detaljerad 

information presenteras i tabell 2.   

I fem av artiklarna beskrevs urvalet; randomiserat urval användes i en artikel (Kyngäs 2000), 

en artikel använde icke-randomiserat urval (Haluska et al 2002), bekvämlighetsurval 

användes i en artikel (Kyngäs et al 2001) och två artiklar (Antle et al 2009, Woodgate 2006) 

använde ändamålsenligt urval. I de sju övriga artiklarna är urvalsmetoden inte beskriven, i två 

av dessa (Kyngäs & Rissanen 2001, Abramowitz et al 2009) är det troligt att randomiserat 

urval använts, i en artikel icke-randomiserat (Gauvin et al 2002), i Kyngäs (2004) tycks 

bekvämlighetsurval använts och i två artiklar (Ritchie 2001, Iles & Lowton 2010) 

ändamålsenligt urval.  

Stewart et al (2012) består av en kvantitativ del och en kvalitativ del. I den kvantitativa delen 

användes randomiserat urval och i den kvalitativa användes troligtvis ändamålsenligt urval. 

Bortfall har beskrivits i sex av artiklarna (Kyngäs 2000, Kyngäs et al 2001, Kyngäs & 

Rissanen 2001, Gauvin et al 2002, Haluska et al 2002, Iles & Lowton 2010). 

Inklusionskriterier finns beskrivet i hälften av artiklarna (Kyngäs 2000, Kyngäs & Rissanen 

2001, Gauvin et al 2002, Kyngäs 2004, Abramowitz et al 2009, Iles & Lowton 2010), en av 

dessa (Gauvin et al 2002) beskriver även exklusionskriterier. 

5. Diskussion 

5.1 Huvudresultat 

Ungdomar med en kronisk sjukdom fick socialt stöd av familj, vänner och sjukvårdspersonal 

samt genom skola, teknologi, media och husdjur. Stödet från familjen ledde till trygghet 

genom att familjen fanns där och att ungdomarna kunde lita på att få stöd av dem. Även stöd 

för att hantera livet i relation till sjukdomen var viktigt men ungdomarna ville inte bli 

ihopkopplade med sjukdomen utan ses som individer. Att bli behandlade och vara som alla 

andra upplevdes som viktigt i stödet från vänner. Det fick ungdomarna att känna att de hade 

ett liv som inte bara kretsade kring sjukdomen. De hade både friska och sjuka vänner, vänner 

de träffat under sjukdomstiden och de som fanns kvar sedan tidigare. Oavsett kategori delade 

ungdomarna allt med sina vänner och kände tillit till att de fanns där för dem.  

Sjukvårdpersonalen gav stöd som oftast relaterades till sjukdomen. Det var dock viktigt att 

personalen var intresserade av ungdomarna som individer och såg till hela livssituationen. Att 

uppmuntra och stötta ungdomarna att ta hand om sig själva på bästa sätt upplevdes som 

viktigt. I skolan gav lärare och klasskamrater stöd genom att behandla ungdomarna som alla 
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andra. Med hjälp av internet och telefon kunde ungdomarna vara relativt anonyma och 

uttrycka känslor, söka stöd och information vilket hjälpte dem att hantera vardagen. TV och 

video gav möjlighet att uttrycka känslor genom envägskommunikation. Husdjuren var viktiga 

då ungdomarna kunde dela känslor och tankar med dem. 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Familj 

Ungdomarna upplevde familjen som det viktigaste stödet, att de fanns där för dem, vilket 

beskrevs i studier av Kyngäs et al (2001), Haluska et al (2002), Woodgate (2006), Iles och 

Lowton (2010). Detta bekräftas i en studie av Trask et al (2003) där familjen beskrevs som 

den viktigaste källan till socialt stöd. Att familjen hade kunskap om sjukdom och behandling 

var viktigt (Kyngäs et al 2001, Ritchie 2001, Abramowitz et al 2009, Iles & Lowton 2010). I 

Kyngäs (2004) studie upplevde dock ungdomarna otrygghet när föräldrarnas intresse 

handlade om sjukdomen och de inte stöttades som individer. I Baskale och Baser (2011) 

studie beskrev ungdomarna att de var beroende av familjen, deras beskyddande attityd fick 

ungdomarna att känna sig oförmögna att ta hand om sig själva vilket är i linje med resultaten i 

denna studie och bekräftar det Kyngäs (2004) kommit fram till.  

Henderson och Nite (1978) beskriver samhörighet som ett av människans grundläggande 

behov och att individen påverkas av sin roll i familjen. Enligt Henderson ökar den sjukes 

lidande om kontakt med anhöriga under sjukdomsperioden inte upprätthålls. Då ungdomarna 

upplevde att familjens stöd var viktigast är det angeläget att underlätta för familjen att vara 

tillsammans. I sjuksköterskans uppgifter ingår att utveckla en god vårdmiljö och att anpassa 

vårdavdelningen efter barnens behov (Svensk Sjuksköterskeförening 2007). Sjuksköterskan 

skall sträva efter att det finns övernattningsmöjligheter på sjukhuset eller i närheten samt 

informera familjen om dessa möjligheter. Även vårdsalarnas storlek och inredning bör 

anpassas till familjens behov. Ungdomarna upplevde otrygghet då föräldrarna fokuserade mer 

på sjukdomen än på dem som individer. Sjuksköterskans roll blir då att uppmärksamma 

föräldrarna på detta och stötta dem att se på situationen ur ungdomarnas perspektiv. Ritchie 

(2001), Woodgate (2006) och Antle et al (2009) beskrev att ungdomarna upplevde det viktigt 

att de kände sig och blev behandlade som alla andra vilket bekräftas av Baskale och Baser 

(2011). Ungdomarna upplevde att familjens beskyddande attityd bidrog till ökad isolering då 

det ledde till att de inte fick delta i olika aktiviteter. Ibland önskade ungdomarna att familjen 

varit mer lyhörda för deras behov då de upplevde att familjen inkräktade på deras privatliv 

(Gauvin et al 2002).  

Enligt Henderson (1991) ska sjuksköterskan hjälpa individen att tillfredsställa sina behov för 
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att så snart som möjligt återfå sitt oberoende. Henderson och Nite (1978) beskriver vidare att 

människan har vissa grundläggande behov som känslan av ömsesidig samhörighet, behov av 

meningsfull sysselsättning samt social kontakt. Ungdomarna ville bli behandlade som alla 

andra varför sjuksköterskan kan stötta föräldrarna att försöka bortse från sjukdomen där det är 

möjligt och låta ungdomarna göra saker som andra ungdomar gör. Detta skulle öka 

ungdomarnas livskvalitet och känslan av att ha ett normalt liv. Utifrån kunskap om sjukdom 

och behandling kan sjuksköterskan ge föräldrarna tillräckliga kunskaper för att bli trygga i 

detta. I studier av Kyngäs och Rissanen (2001) och Kyngäs (2004) beskrevs att det var viktigt 

att familjen intresserade sig för ungdomarna som individer och stöttade dem till att ta hand om 

sig själva och sjukdomen. Detta bekräftas i en studie av Trask et al (2003) där ungdomarna 

fick stöd av familjen genom att använda sig av copingstrategier. Föräldrarna stöttade 

ungdomarna till att successivt ta ansvar för sin sjukdom (Kyngäs & Rissanen 2001, Kyngäs 

2004) vilket bekräftas av Kirk et al (2012) där föräldrarna successivt gav ungdomarna 

ansvaret för sin hälsa. Detta upplevdes dock inte enbart positivt av ungdomarna som även 

hade synpunkter på hur stort och vilken sorts ansvar de var villiga att ta. Föräldrarna utbildade 

och informerade omgivningen vilket upplevdes positivt då ungdomarna kunde få stöd av 

andra (Stewart et al 2012).  

Barnsjuksköterskan behöver kunskaper om barns behov och utveckling för att kunna skapa en 

relation där de känner tillit och delaktighet (Svensk Sjuksköterskeförening 2007). Henderson 

(1991) beskriver att människan har grundläggande behov som ömsesidig samhörighet och 

påverkas av sin sociala ställning där också relationer till vänner räknas in. Sjuksköterskan kan 

stötta och uppmuntra familjen att prata om sjukdom och behandling med sina ungdomar. Det 

ger ungdomarna verktyg för att klara av sin vardag. Genom att belysa att ungdomarna har 

egna resurser kan föräldrarna förstå och se det hela ur ungdomarnas perspektiv. Fokus läggs 

på ungdomarna som individer istället för på sjukdomen. Detta är också viktigt när föräldrar 

informerar omgivningen där ungdomarna kan få viktigt stöd. 

5.2.2 Vänner 

Studier av Gauvin et al (2002), Haluska et al (2002), Kyngäs (2004), Woodgate (2006) och 

Abramowitz et al (2009) beskrev att ungdomarna upplevde tillit till att vännerna gav dem stöd 

och fanns där för dem. Ungdomarna upplevde att en speciellt nära vän var viktigare än många 

vänner (Woodgate 2006, Antle et al 2009) vilket kan bekräftas av Trask et al (2003) som 

beskrev att vänner var viktigare än klasskamrater. Vänner med samma sjukdom gav också 

trygghet (Kyngäs et al 2001, Kyngäs 2004, Stewart et al 2012). Ungdomarna upplevde det 

viktigt att känna sig och bli behandlade som alla andra (Kyngäs 2000, Ritchie 2001, Kyngäs 
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2004, Woodgate 2006, Antle et al 2009, Stewart et al 2012), vilket bekräftas av både Kirk et 

al (2012) och Baskale och Baser (2011). Sjukdomen gjorde att ungdomarna kände sig 

annorlunda vilket ledde till isolering och en känsla av utanförskap (Kirk et al 2012). I Baskale 

och Baser (2011) studie beskrev ungdomarna att de ville få hjälp till ett normalt liv och inte 

bli påminda om att de var annorlunda. Ungdomarna upplevde det positivt att vännerna 

stöttade dem och fanns där för att dela erfarenheter av sjukdomen och livet (Ritchie 2001, 

Kyngäs 2004, Woodgate 2006).  

Barnsjuksköterskan skall erbjuda närstående plats på eller i närheten av sjukhuset (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2007). Vänner kan också erbjudas möjlighet till övernattning vilket 

sjuksköterskan kan informera och ta initiativ till. Henderson och Nite (1978) beskriver att 

sjuksköterskan ska medverka till att patienten kan upprätthålla kontakt med närstående samt 

stötta närstående i deras kontakt med patienten. Eftersom vänner är viktiga ska sjuksköterskan 

främja kontakten med dessa, erbjuda stöd och vara lyhörd för hur de mår. Sjuksköterskan kan 

också underlätta för ungdomarna att komma i kontakt med andra med samma diagnos. För att 

tillgodose patientens specifika omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen 2005) kan sjuksköterskan 

stötta ungdomarna och deras vänner så att umgänget blir så naturligt som möjligt.  

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2007) ska miljön på vårdavdelningen anpassas efter 

barnets ålder samt tillgodose deras behov av fysisk och psykisk integritet. Det är viktigt att se 

till att det finns utrymmen där ungdomarna kan umgås med sina vänner i enskildhet och dit 

vännerna känner att de kan komma utan att omgivningen blir störd. För att vännerna ska orka 

finnas med som stöd under sjukdomstiden måste sjuksköterskan behandla dem respektfullt 

och se dem som en resurs. Deras närvaro är betydelsefull för ungdomarnas livskvalitet.   

Stöd från vänner gjorde ungdomarna mer oberoende av föräldrarnas stöd (Stewart et al 2012) 

och kontakt med likasinnade var viktig för att dela erfarenheter som rörde sjukdomen (Kyngäs 

et al 2001, Stewart et al 2012). Kirk et al (2012) bekräftar detta då ungdomarna upplevde det 

positivt att det fanns andra i samma situation. Eftersom ungdomarna inte vill bli behandlade 

annorlunda och upplevde det viktigt att vara som alla andra kan ett steg vara att bli oberoende 

av föräldrar. Sjuksköterskan kan stötta vännerna och ge dem kunskap om sjukdomen så att de 

kan och vågar vara med och bidra till ungdomarnas oberoende.  

5.2.3 Sjukvårdspersonal 

Enligt studier av Kyngäs et al (2001) och Woodgate (2006) kände ungdomarna tillit till att 

personalen fanns där när de behövde dem vilket upplevdes som viktigt. Detta bekräftas av 

Ryan-Wenger och Gardners (2012) studie där ungdomarna beskrev att sjuksköterskan tog 

hand om dem vilket gjorde att de upplevde trygghet. Även Schaeuble et al (2010) studie 
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bekräftar detta då ungdomarna uppskattade att personalen brydde sig om dem och förstod 

deras smärta. Personalens goda kunskaper om sjukdomen och behandlingen uppskattades 

(Kyngäs et al 2001, Kyngäs 2004,Woodgate 2006), dock visade Kyngäs (2004) studie att 

ungdomarna upplevde det negativt om personalen enbart diskuterade sjukdom och behandling 

ur ett positivt perspektiv och ignorerade känslor som nedstämdhet. Sjuksköterskan ska 

tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen 2005) och 

barnsjuksköterskan ska ge barn en trygg och säker vård (Svensk Sjuksköterskeförening 2007). 

Det är viktigt att skapa en trygg miljö anpassad till ungdomarnas behov där sjuksköterskan 

möter dem utifrån deras utvecklingsnivå. Att diskutera sjukdom och behandling uppskattades 

av ungdomarna, dock inte bara ur ett positivt perspektiv. De ville även att deras känslor som 

sorg och nedstämdhet skulle uppmärksammas vilket kräver lyhördhet från sjuksköterskan. 

Henderson (1991) beskriver detta som att sjuksköterskan ska använda sig av 

inlevelseförmåga, aktivt lyssna på och observera patienten. Alla ungdomar är individer vilket 

innebär att vården måste anpassas till var och en.  

I studier av Kyngäs (2000), Kyngäs och Rissanen (2001) och Woodgate (2006) beskrevs att 

det var viktigt för ungdomarna att bli sedda som individer och inte som sjukdomen vilket 

bekräftas av Schaeuble et al (2010). Där beskrev ungdomarna att de ville bli behandlade med 

samma respekt som alla människor ska mötas av. De ville inte bara prata om sin sjukdom utan 

även om vardagliga saker. Ungdomarna uppskattade att sjukvårdspersonalen förstod deras 

livssituation och känslor (Kyngäs 2004, Woodgate 2006) samt att hänsyn togs till hela deras 

situation vid planering av behandling (Kyngäs 2000, Woodgate 2006) vilket bekräftas av 

Schaeuble et al (2010).  

Ungdomarna beskrev att de ville vara delaktiga i beslut som rörde deras hälsa samt 

omvårdnad. Även Baskale och Baser (2011) studie bekräftar detta, där ungdomarna beskrev 

att läkare och sjuksköterskor var viktiga för deras förmåga att hantera sin tillvaro. 

Ungdomarna upplevde det positivt då personalen uppmuntrade dem att ta hand om sig själva 

på bästa sätt relaterat till sjukdomen (Kyngäs 2000, Kyngäs & Rissanen 2001, Kyngäs 2004) 

vilket bekräftas i en studie av Schaeuble et al (2010). Personalen involverade ungdomarna 

och uppdaterade dem om deras hälsotillstånd vilket gav dem möjlighet att ta hand om sig. De 

önskade dock att personalen hade tålamod med att de inte alltid följde rekommendationerna. 

Enligt Henderson (1991) måste vården utgå ifrån patientens upplevelser av behov och hur de 

bäst kan tillgodoses för att uppnå god hälsa, tillfrisknande eller en fridfull död. Det är viktigt 

att skapa en konstruktiv relation till patienten och att anpassa åtgärder till patientens tillstånd 

och önskemål. För att skapa en relation där barnet känner tillit, förtroende och delaktighet 
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behövs kunskaper om barnets olika behov och utvecklingsnivå (Svensk Sjuksköterskeförening 

2007). Det är viktigt för ungdomarna att känna sig delaktiga och att hänsyn tas till deras 

resurser för att hantera sjukdomen och vardagen. Sjuksköterskan ska se till att ungdomarna 

bereds plats i planeringen av vård och behandling och att det inte blir föräldrarnas åsikter som 

styr. Dock krävs även här lyhördhet för att anpassa sig till den enskilda ungdomens förmåga 

och vilja att vara delaktig. För att tillgodose behoven av kärlek, erkännande, samhörighet och 

bekräftelse (Henderson 1991) är det viktigt att sjuksköterskan ser och bekräftar ungdomarna 

som individer och att sjukdomen kommer i andra hand. I mötet med ungdomar kan samtalet 

inledas med att prata om dem själva för att efter en stund gå in på det som är relevant för 

sjukdomen och dess behandling.  

5.2.4 Övriga 

De flesta lärare kände till ungdomarnas sjukdom men behandlade dem som alla andra 

(Kyngäs 2004). I Kirk et al (2012) beskrivs dock att skolan inte tog hänsyn till ungdomarnas 

behov av läkemedel. Att vara den enda i klassen eller skolan med en sjukdom gav en känsla 

av isolering och av att vara annorlunda. Som sjuksköterska och framför allt skolsköterska är 

det viktigt att informera och även utbilda lärare, övrig skolpersonal samt klasskamrater. 

Kunskap ger förståelse samt trygghet. Det är viktigt att skolsköterskan tillsammans med 

ungdomarna har kontinuerlig uppföljning om den aktuella situationen. Internet och SMS gav 

möjlighet att få mer kunskap om sjukdom och behandling vilket gav stöd i vardagen (Kyngäs 

et al 2001, Kyngäs 2004). Att anpassa vårdmiljön utifrån tillgänglighet till dator och internet 

är en viktig aspekt i vården av ungdomar. 

5.3 Kvalitet av den metodologiska aspekten urval 
Enligt Polit och Beck (2008) granskas urvalet utifrån hur väl beskriven urvalsprocessen är. En 

tydligt beskriven urvalsprocess skall innehålla urval, population och inklusions- och 

exklusionskriterier, antal deltagare samt bakgrundsinformation om deltagarna. En otydlig 

urvalsprocess gör det svårt för läsaren att avgöra om urvalet är relevant för studien. Dessutom 

innebär det svårigheter i att avgöra om resultatet kan användas kliniskt (Polit & Beck 2008). 

Urval finns beskrivet i fem av studiens tolv artiklar (Kyngäs 2000, Kyngäs et al 2001, 

Woodgate 2006, Antle et al 2009, Haluska et al 2009) vilket enligt ovanstående kan ses som 

en styrka. Dock har bara en av dessa (Kyngäs 2000) inklusionskriterier beskrivna. I alla fem 

beskrivs bakgrund, population samt antal deltagare på ett utförligt sätt. I sex artiklar (Kyngäs 

& Rissanen 2000, Ritchie 2001, Gauvin et al 2002, Kyngäs 2004, Iles & Lowton 2010, 

Stewart et al 2012) har urvalet inte angetts men i övrigt är urvalsprocessen väl beskriven. 

Utifrån detta anser författarna till denna studie att urvalsprocessen i elva av studiens tolv 
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artiklar är beskriven på sådant sätt att urvalet kan anses relevant för studiernas syfte och 

frågeställning. I den av artiklarna där urvalet inte beskrivs finns inklusionskriterier beskrivna 

(Abramowitz et al 2009) men i övrigt är urvalsprocessen inte helt tydlig vilket gör det svårt 

att avgöra om urvalet är relevant.  

Vid val av urvalsmetod ska hänsyn tas till studiens design (Polit & Beck 2008). Till 

kvantitativa studier behövs en stor population, urvalet bör vara slumpmässigt eller icke 

slumpmässigt. I kvalitativa studier används en mindre undersökningsgrupp där deltagarnas 

erfarenheter av ämnet efterfrågas. Urvalsmetoden bör vara till exempel strategisk eller 

ändamålsenlig. Sex av studiens artiklar är kvalitativa (Kyngäs et al 2001, Ritchie 2001, 

Kyngäs 2004, Woodgate 2006, Antle et al 2009, Iles & Lowton 2010), en är både kvalitativ 

och kvantitativ (Stewart et al 2012) och de övriga fem är kvantitativa (Kyngäs 2000, Kyngäs 

& Rissanen 2001, Gauvin et al 2002, Haluska et al 2002, Abramowitz et al 2009). I sex av 

artiklarna borde alltså exempelvis ändamålsenligt eller strategiskt urval vara relevant. Antle et 

al (2009) och Woodgate (2006) beskriver ändamålsenligt urval, Kyngäs et al (2001) 

bekvämlighetsurval, vilket författarna anser vara relevant till dessa studier. Detta ses som en 

styrka för dessa artiklar. Författarna tolkar att ändamålsenligt urval använts i studier av 

Ritchie (2001), Kyngäs (2004) och Iles och Lowton (2010) då urvalsprocessen är väl 

beskriven. Detta bedöms vara relevanta urvalsmetoder och ses som en styrka för dessa 

artiklar.  

Av de kvantitativa artiklarna har randomiserat urval beskrivits i Kyngäs (2000) och icke-

randomiserat beskrivs i Haluska et al (2002), detta bedöms vara relevanta urvalsmetoder och 

ses som en styrka för dessa studier. I artiklarna av Kyngäs och Rissanen (2001) Gauvin et al 

(2002) kan urvalet tolkats som icke-randomiserat respektive randomiserat utifrån den 

beskrivna urvalsprocessen. Även dessa urvalsmetoder anser författarna vara relevanta och det 

ses som en styrka. Stewart et al (2012) är både kvalitativ och kvantitativ, urvalsprocessen är 

väl beskriven, randomiserat urval har använts i den kvantitativa delen. Urvalet till den 

kvalitativa delen beskrivs som ändamålsenligt, båda urvalsmetoderna anses vara relevanta och 

en styrka för studien. Abramowitz et al (2009) beskriver inte urvalsprocessen tydligt vilket 

gör det svårt att avgöra vilken urvalsmetod som använts och om den är relevant vilket anses 

som en svaghet. 

Om inklusionskriterierna beskrivs eller inte påverkar studiens validitet (Polit & Beck 2008). 

Om forskarna i förväg inte bestämt kriterier för vilka/vad som ska ingå i urvalet kan de 

påverka processen och exkludera sådant som inte passar in i studien i efterhand. Författarna 

anser att resultatet då kan påverkas så att de gynnar forskarnas syfte och därigenom blir 
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resultatet missvisande. I denna studie finns inklusionskriterier beskrivna i hälften av artiklarna 

vilket måste ses som en svaghet för de artiklar som saknar inklusionskriterier.  

I kvalitativa studier är det viktigt att beskriva urvalsgruppens bakgrund tydligt då det påverkar 

studiens transferabilitet, i vilken grad resultatet kan överföras till andra grupper (Polit & Beck 

2008). I nio av studiens tolv artiklar är bakgrunden väl beskriven, sex av dessa artiklar är 

kvalitativa vilket innebär att transferabiliteten påverkas positivt i dessa. Enligt Polit och Beck 

(2008) påverkas möjligheten till generaliserbarhet i en studie där bortfallet blir för stort, då det 

blir svårt för läsaren att bedöma studiens tillförlitlighet. Bortfallet finns beskrivet i sex 

artiklar, fem av dessa är kvantitativa studier vilket kan ses som en styrka för möjligheten till 

generaliserbarheten i dessa. En av artiklarna med kvantitativ ansats (Abramowitz et al 2009) 

har inte beskrivit bortfallet varför det blir svårt att avgöra generaliserbarheten. I Haluska et al 

(2002) görs en jämförelse mellan friska ungdomar och ungdomar diagnostiserade med cancer. 

Bortfallet i den senare gruppen är relativt stort i jämförelse med gruppen av friska ungdomar 

vilket kan ses som en svaghet då resultaten jämförs. Författarna tar själva upp detta som en 

svaghet i diskussionen. 

5.4 Metod diskussion 
Utifrån problemformulering genomfördes en litteraturstudie. Syftet var att beskriva vem eller 

vilka som gav socialt stöd till ungdomar med kroniska sjukdomar samt vad det sociala stödet 

ledde till. Inledningsvis upptäckte författarna att mycket fanns skrivet i ämnet socialt stöd 

dock handlade många artiklar om stöd som inte var relevant för studien. Dessa artiklar 

beskrev stöd till ungdomar som inte kunde kopplas till omvårdnad men även kombinationen 

av sökord ledde till irrelevanta artiklar. För att få ett relativt aktuellt underlag till studien 

begränsades artiklarna tidsmässigt till att inte ha publicerats tidigare än 2000. Sju av artiklarna 

är dock publicerade före 2005.  

Kombinationen av sökord samt vilka sökord som används påverkar utfallet av artiklar. Enligt 

Cinahl Headings rekommenderas sökorden young adults i stället för adolecents. Utfallet av 

denna sökning innehöll då även artiklar som belyste adults vilket förklarar att endast tre 

respektive en artikel valdes ut av 102 respektive 58 träffar. Tre sökkombinationer gav mer än 

300 träffar, alla titlar lästes och då titeln verkade relevant för studiens syfte lästes dessa 

abstract igenom. Vid så stora utfall (mer än 300) rekommenderas att göra nya sökningar 

utifrån andra kombinationer. Då detta gjordes blev utfallet för litet, det sammanlagda antalet 

artiklar relevanta till studien blev 13 varför författarna valde att återgå till ovanstående 

sökningar.  

Det första urvalet gav 43 artiklar som efter granskning resulterade i 13 artiklar. Vid fortsatt 
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granskning visade det sig att ytterligare en artikel behövde exkluderas då den var en 

sammanfattning av två tidigare studier. Slutligen fanns 12 användbara artiklar.  

Författarna har använt fyra artiklar av Kyngäs vilket kan ses som en svaghet för studien. Dock 

har Kyngäs samarbetat med andra i två av studierna vilket borde innebära en svårighet att 

vinkla resultatet av studierna, dessutom utgår studierna från olika perspektiv i ämnet stöd. Att 

använda artiklar av samma författare kan även innebära att författaren är väl insatt i ämnet 

vilket kan tillföra fördjupad kunskap till läsaren.  

Studien består av sex kvalitativa artiklar, fem kvantitativa artiklar, en artikel med både 

kvantitativ och kvalitativ ansats. Den kvalitativa forskningen baseras på mindre grupper och 

syftar till att ge målande berättelser samt bättre förståelse för individen och dennes 

upplevelser (Forsberg & Wengström 2008). Nackdelen är dock att den är svår att generalisera 

vilket kan ses som en svaghet. Kvantitativ forskning strävar efter att ordna och klassificera, se 

samband, förutsäga och förklara. Då denna studie syftar till att beskriva upplevelse kan det 

vara en nackdel att inte ha bara kvalitativa artiklar som underlag. Samtidigt kan de 

kvantitativa artiklarna ge en viss möjlighet att generalisera resultatet eller i alla fall bekräfta 

att stödet är viktigt för ungdomarna.                                                        

Författarna har inte medvetet inkluderat eller exkluderat olika diagnoser. Däremot valde de 

initialt att inte enbart välja artiklar om ungdomar diagnosticerade med en specifik sjukdom. 

På mindre Barn- och ungdomskliniker vårdas alla barn och ungdomar på samma avdelning 

oavsett diagnos, utifrån detta ville författarna inte begränsa sig till en och samma diagnos. 

Tanken var istället att försöka belysa ungdomars upplevelse av stöd utifrån flera olika 

sjukdomar, dock ur ett mer slumpmässigt förfarande.  

Båda författarna har granskat samtliga artiklar enskilt vilket kan ses som en fördel då 

författarna inte påverkat varandra i tolkningen av artiklarnas resultat. De har var för sig 

grupperat stödet i olika kategorier av vilka som gav stöd, samt kategorier om hur stödet 

upplevdes av ungdomarna. Därefter sammanställde författarna tillsammans ungdomarnas 

olika upplevelser till fyra kategorier.  

5.5 Allmän diskussion 
Socialt stöd är viktigt för alla. Ungdomar befinner sig i en utvecklingsfas som innebär stora 

förändringar fysiskt och psykiskt. För många ungdomar innebär det att behovet av stöd ökar 

under denna period. När ungdomar blir sjuka och periodvis inneliggande på sjukhus är det 

viktigt att de får det sociala stöd de behöver. Ungdomar med kroniska sjukdomar tycker det är 

viktigt att bli behandlade som alla andra och att känna att föräldrar och vänner finns där för 

dem. Sjuksköterskan bör därför se till ungdomarna, deras familjer och vänner ur ett 
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helhetsperspektiv och anpassa vård och behandling till den aktuella situationen. Det är viktigt 

att sjuksköterskan främjar kontakten mellan ungdomarna, deras familjer och vänner. Detta 

kan underlättas genom att anpassa lokaler för besök samt erbjuda övernattningsmöjligheter 

och lättillgängligt internet. För ungdomarna är det viktigt att omvårdnaden präglas av ett 

intresse för dem som individer och deras aktuella livssituation samt att de stöttas i att ta hand 

om sig själva. Ungdomar med kroniska sjukdomar upplever att de får stöd genom att ha 

kontakt med andra ungdomar i samma situation. Sjuksköterskan bör även främja dessa 

kontakter utifrån den aktuella situationen. Detta kan ske inom vårdavdelningen, på 

mottagningar eller inom skolhälsovården. 

6. Slutsats 
Socialt stöd till ungdomar med kroniska sjukdomar är viktigt och det kan se ut på olika sätt. 

Stödet gavs av familj, vänner, sjukvårdspersonal, lärare, klasskamrater, husdjur och genom 

sociala media. Det är viktigt som sjuksköterska att känna till att ungdomarna behöver stöd 

från olika grupper och att stödet fyller olika funktioner. Ytterligare forskning som belyser 

sjuksköterskans uppfattning om sin roll när det gäller socialt stöd till ungdomar skulle vara av 

intresse. 
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Bilaga 1 

Tabell 2 Översikt över studiernas syfte och resultat 

 

Författare Syfte Huvudresultat 

Abramowitz, Koenig 

Chandwani, Orban, 

Stein,  

La Grange, Barnes 

(2009) 

Att undersöka socialt stöd för HIV- 

smittade ungdomar samt ett 

eventuellt samband mellan erhållet 

socialt stöd och risk för depression.  

Ungdomarna fick socialt stöd från framför allt 

familj men även vänner. Mycket av stödet var 

relaterat till deras sjukdom. De som smittats 

genom riskfyllt leverne löpte större risk att 

drabbas av depression än de som smittats 

perinatalt. 

Antle, Montgomery, 

Stapleford (2009) 

Att undersöka tillgängligt socialt 

stöd till ungdomar med spina 

bifida. Ungdomars och föräldrars 

perspektiv  

Fyra områden av stöd; praktiskt, emotionellt, 

informativt samt existentiellt. Föräldrarna 

tillhandahöll det mesta av stödet inom alla 

områden.  

Gauvin, Vandal, 

Mercier, Bradet 

(2002) 

Att jämföra ungdomars upplevelse 

av socialt stöd, vid operation av 

skolios och 6 veckor efter 

operation.  

Ungdomarna upplevde att de hade människor i 

sin omgivning de kunde lita på, även om behovet 

av stöd ökade. Några upplevde dock att 

privatlivet invaderades efter operationen.  

Haluska, Jessee, Nagy 

(2002) 

Utvärdera hur cancerdiagnosen 

påverkar ungdomars upplevda 

sociala stöd, behovet av och 

tillfredsställelse av stöd jämfört 

med friska ungdomar i samma 

ålder. 

Ungdomar med cancer fick socialt stöd från 

vänner och familj och upplevde stor 

tillfredsställelse med stödet. Friska ungdomar 

uppgav samma källor till stöd och samma 

tillfredsställelse.  

Iles, Lowton (2010) Att undersöka hur unga människor 

med cystisk fibros och personal 

upplever föräldrarnas vård och stöd 

vid övergången till vuxenvården. 

Fyra områden av föräldrastöd: 

praktiskt/emotionellt, konfliktlösare, 

kompanjonskap och beskyddare. Personal och 

ungdomar beskrev påfrestningar då föräldrarna 

fortsatte att vara delaktiga. 

Kyngäs (2000) Att beskriva vilka faktorer som ger 

god följsamhet till hälsoföreskrifter 

för ungdomar med astma. 

Följsamheten påverkades av stöd från 

sjuksköterskor, ungdomarnas motivation, energi 

och viljestyrka samt att inte vara rädd för 

komplikationer. Stödet från sjuksköterskor var 

viktigast. 

Kyngäs, Mikkonen, 

Nousiainen, Rytilahti, 

Seppänen, 

Vaattovaara, Jämsä 

(2001) 

Att beskriva copingstrategier och 

resurser hos ungdomar och unga 

vuxna med cancer. 

De effektivaste copingstrategierna var socialt 

stöd, tro på tillfrisknande samt att komma 

tillbaka till sitt vanliga liv snarast möjligt. 

Kyngäs, Rissanen 

(2001) 

Att beskriva faktorer som förutspår 

följsamhet till föreskrifter hos 

ungdomar med kroniska sjukdomar 

Följsamheten kunde förutspås av stöd från 

föräldrar, sjuksköterskor, läkare och vänner, 

liksom av motivation, energi och viljestyrka. 

Sjuksköterskan var det viktigaste stödet. 

Kyngäs (2004) Att beskriva det stödjande 

nätverket för ungdomar med 

kronisk sjukdom ur ungdomars 

perspektiv. 

Sex kategorier kunde beskriva det stödjande 

nätverket; föräldrar, vänner, sjukvårdspersonal, 

skola, teknologi samt husdjur. Föräldrarna 

viktigast. 

Ritchie (2001) Att identifiera vem som gav 

ungdomarna emotionellt stöd och 

hur detta stöd kunde hjälpa 

ungdomarna att hantera sina 

upplevelser av cancer. 

Ungdomarnas mamma och vänner nämndes 

oftast. Ungdomarna upplevde att de fick bra stöd 

för att kunna hantera sina upplevelser av cancer. 

Stewart, Letourneau, 

Masuda, Anderson, 

Cicutto, Mc Ghan, 

Watt (2012) 

Att identifiera behov av stöd, 

källor till stöd och hinder för 

ungdomar med astma och allergier 

samt ramar för stödåtgärder och 

tillgängligt stöd. 

Ungdomarna beskrev omställning till oberoende, 

balansgång mellan restriktioner och säkerhet 

samt social isolering och ensamhet. Stödjande 

nätverk av äldre vänner och att träffa andra unga 

med astma/ allergier via internet gav bra stöd. 

Woodgate (2006) Att beskriva det specifika sociala Tre stödjande relationer beskrevs; familj, 
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stöd som 15 ungdomar med cancer 

upplevde viktigast för att kunna 

hantera sin sjukdomstid. 

sjukvårdsteam och speciella vänner. Det 

viktigaste stödet beskrevs som ”att vara där”.  
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Bilaga 2 

Tabell 3 Sammanställning av artiklarnas design, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod, dataanalys samt kvalitetsgranskning(utifrån urval). 

 

Författare Titel Design och 

undersökningsgrupp  

Datainsamlings 

metod 

Dataanalys/ 

Kvalitetsgranskning 

Abramowitz, 

Koenig 

Chandwani, 

Orban, Stein, La 

Grange, Barnes 

(2009) USA. 

Characterizing         

Social support: global 

and specific social 

support experiences 

of HIV-infected 

youth. 

Kvantitativ studie 

med deskriptiv 

design. 166 HIV-

smittade ungdomar 

13-21 år inskrivna på 

fem medicinkliniker i 

fyra städer i USA. 

Intervjuer med öppna och 

strukturerade frågor samt 

intervjuer via ett 

dataprogram. 

Deskriptiv 

statistik.SPSS. 

Chronbach alfa. 

Bonferroni 

corrections.  

B 

Antle, 

Montgomery, 

Stapleford (2009) 

Canada. 

The many layers of 

social support: 

capturing the voices 

of young people with 

spina bifida and their 

parents. 

Kvalitativ 

uppföljningsstudie 

med deskriptiv 

design. 

21 barn/ungdomar 9-

15år med spina bifida 

och 29 föräldrar, 

framför allt mödrar. 

Kvalitativa djupintervjuer. 

Två fokusgruppsintervjuer. 

Intervjuer ordagrant 

transkriberade. 

Innehållsanalys med 

NUD* 

ISTVIVO.  

A, C. 

Gauvin, Vandal, 

Mercier, Bradet 

(2002) Canada. 

Perception of the 

social support for 

adolescents who 

undergo corrective 

back surgery for 

scoliosis. 

Kvantitativ studie 

med icke-

experimentell design. 

Ungdomar 13-19 år 

som genomgick 

korrigerande kirurgi 

av skolios. 

Två frågeformulär; IRI  och 

ett för demografisk data. 

IRI besvarades preoperativt 

samt 6 veckor efter 

operationen. 

Student’s t test  

Wilcoxon test  

B,C,D 

Haluska, Jessee, 

Nagy (2002) 

USA. 

Sources of social 

support: adolescents 

with cancer. 

Kvantitativ, 

jämförande 

tvärsnittsstudie. 

Ungdomar 12-19 år, 

64 diagnosticerade 

med cancer samt 115 

friska ungdomar.  

En fyrdelad enkät; en del 

med demografisk data, tre 

delar som handlar om 

socialt stöd.   

Deskriptiv statistik.  

Chi square, ANOVA, 

tvåvägs ANOVA, 

Pearson. 

A, C, D.  

Iles, Lowton 

(2010) England. 

What is the perceived 

nature of parental 

care and social 

support for young 

people with cystic 

fibrosis as they enter 

adult health services? 

Kvalitativ studie med 

deskriptiv design. 50 

ungdomar 13-24 år 

med cystisk fibros 

samt 23 

sjukvårdpersonal med 

specialistutbildning. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

intervjuguide. 

Intervjuerna 

ordagrant 

transkriberade. 

Innehållsanalys. 

ATLAS-ti.  

B, C, D. 

 

Kyngäs (2000) 

Finland. 

Nurses’ support: 

essential factor for 

the good compliance 

of adolescents with 

asthma. 

Kvantitativ studie 

med deskriptiv 

design. 300 

ungdomar 13-17 år 

med astma. 

Enkät med en femgradig 

Likert skala.  

SPSS.  

A, B, C, D.  

Kyngäs, 

Mikkonen, 

Nousiainen, 

Rytilahti, 

Seppänen, 

Vaattovaara, 

Jämsä (2001) 

Finland. 

Coping with the 

onset of cancer: 

coping strategies and 

resources of young 

people with cancer. 

Kvalitativ studie med 

deskriptiv design. 14 

ungdomar, 16-22 år 

diagnosticerade med 

cancer. 

Ostrukturerad intervju med 

intervjuguide. 

Intervjuerna 

ordagrant 

transkriberade. 

Innehållsanalys. 

A, C, D. 

Kyngäs & 

Rissanen (2001) 

Support as a crucial 

predictor of good 

Kvantitativ studie 

med deskriptiv 

Enkät och litteraturstudie. 

Likert skala.  

SPSS. Chronbachs 

alfa. 
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Finland. compliance of 

adolescents with a 

chronic disease. 

design. 1200 

ungdomar 13-17 år 

med kroniska 

sjukdomar (astma, 

diabetes, RA, 

epilepsi). 

B, C, D. 

Kyngäs (2004) 

Finland. 

Support network of 

adolescents with 

chronic disease: 

Adolescents’ 

perspective. 

Kvalitativ studie med 

deskriptiv design. 40 

ungdomar 13-17 år 

med kroniska 

sjukdomar (astma, 

diabetes, RA, 

epilepsi). 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

intervjuguide. 

Intervjuerna 

ordagrant 

transkriberade. 

Innehållsanalys. 

B, C. 

Ritchie (2001) 

USA. 

Sources of emotional 

support for 

adolescents with 

cancer. 

Kvalitativ studie, 

deskriptiv design. 45 

ungdomar 12-18 år 

diagnosticerade med 

cancer. 

Två öppna frågor som 

besvarades skriftligt. 

Deskriptiv analys. 

C 

Stewart, 

Letourneau, 

Masuda, 

Anderson, 

Cicutto, Mc 

Ghan, Watt 

(2012) Canada. 

Support needs and 

preferences of young 

adolescents with 

asthma and allergies: 

“just no one really 

seems to 

understand”. 

Kvalitativ och 

kvantitativ studie med 

deskriptiv design. 72 

ungdomar 11-22 år 

diagnosticerade med 

astma och allergi 

samt 8 föräldrar. 

Enkäter.  

Semistrukturerade 

gruppintervjuer.  

Intervjuerna 

ordagrant 

transkriberade, 

innehållsanalys 

med NVIVO. 

Deskriptiv statistik. 

C 

Woodgate (2006) 

Canada. 

The importance of 

being there: 

perspectives of social 

support by 

adolescents with 

cancer. 

Longitudinell, 

kvalitativ med 

tolkande ansats. 15 

ungdomar 12-18 år 

diagnosticerade med 

cancer. 

Intervjuer med öppna 

frågor samt observationer. 

Två fokus-grupp intervjuer.  

Intervjuerna 

ordagrant 

transkriberade. 

Innehållsanalys. 

A, C. 

 

A= Urvalsmetod beskriven 

B= Inklusions- och exklusionskriterier beskrivna 

C= Urvalsprocessen beskriven 

D= Bortfall redovisat 

 

 

 

 

 

 

 


